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Den danske gjøgleren Tribini var kjent for sine tryllekunster og legendariske velkomsttaler til
folket når han sto ved inngangen til Sirkusteltet og ønsket velkommen:
“Høyt ærede herskaper, grevskaper, kledeskaper, vitenskaper, ekteskaper og djevelskaper –
alle er velkomne. Tykke og tynne. Brede og flate. Rullemenn, tullemenn og julemenn. Sprellemenn og skrallemenn. Landmenn og vannmenn. Full tilfredshet eller pengene er tapt.”
STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL
MÅL
Passer til brystvidde: 78- 82 (82-88) 88-96 (96-104)
104-112 cm
Overvidde: 86 (92) 100 (108) 116 cm
Hel lengde: ca. 53 (55) 57 (59) 59 cm
Lengde mål under ermet: 32 (33) 34 (35) 35 cm
STRIKKEFASTHET
24 m og 33 p i glattstrikk på pinne 3,5 mm
= 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne. Går
det ut over bredden, men ikke høyden, kan det hjelpe
å bytte pinnemateriale, f.eks. fra metall til tre eller
omvendt.
filcolana © 2022

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farge A (bunnfarge):
50 (100) 100 (100) 100 g Saga farge 303 (See Glass)
og
50 (75) 75 (75) 100 g Alva farge 281 (Rime Frost)
Farge B:
50 (50) 50 (50) 50 g Saga farge 120 (Camine) og
25 (50) 50 (50) 50 g Alva farge 225 (Christmas Red)
Farge C:
25 g (alle størrelser) Paia farge 703 (Gold Shimmer)
Hver farge A og B strikkes med 1 tråd av hver
kvalitet holdt sammen.
Farge C (Paia) strikkes med dobbelt tråd.
Rundpinne 3 mm, 40 og 80 cm
Rundpinne 3,5 mm, 80 cm
Maskemarkører eller kontrastfarget tråd
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Teknikk

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER

Tribini strikkes nedenfra og opp, i ett stykke.

dr
Vridd rett.

Det felles inn i sidene for å forme midjen og gi toppen
en feminin passform.

økn (øking)
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk fra
deg selv, inn under lenken mellom to masker,
løft lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

Når du har ønsket høyde på bolen, deler du arbeidet i
for- og bakstykke, som strikkes ferdig hver for seg.

o-innt
Ta 1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over.
innt
Strikk 2 masker rett sammen.
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Til sist strikker du opp masker rundt halsåpningen og
ermehullene, og arbeidet avsluttes med vrangborder i
vridd ribb.
For å få runde og fine avslutninger på vrangbordene,
legges det opp med italiensk opplegg og felles av med
italiensk avfelling.
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Oppskrift
Stripemønster
8 omganger med farge A
2 omganger med farge C
4 omganger med farge B
2 omganger med farge C
Gjenta disse 16 mønsteromgangene gjennom hele
arbeidet.
BOL
Italiensk opplegg:
Legg opp 107 (117) 125 (135) 145 m med restegarn
på rundpinne 3 mm.
Strikk 2 pinner rett. Klipp av restegarnet.
Start med Farge A (1 tråd av hver kvalitet) og strikk
1 pinne vrang. Ikke snu arbeidet, men sett sammen
omgangen og fortsett rundt. Strikk 2 omganger vrang.
Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste
tverrlenken strikket med Farge A, 3 pinner nede i
arbeidet (= 1. p med Farge A), og strikk den r*, gjenta
fra * til *, til det er 1 maske igjen, plukk opp den siste
tverrlenken, og strikk denne rett sammen med den siste
masken = 212 (232) 248 (268) 288 m.
Den italienske oppleggskanten er nå ferdig strikket.

Neste omg: Strikk 1 vr, sett inn en omgangsmarkør og
fortsett rundt i vridd ribb (1 dr r, 1 vr).
Strikk vridd ribb, til vrangborden måler 6 cm.
Klipp oppleggstråden forsiktig av.
Neste omgang: Strikk 106 (116) 124 (134) 144
masker i vridd ribb, sett inn en sidemarkør og strikk
vridd ribb, omgangen ut.
Bytt til pinne 3,5 mm og start med stripemønster,
SAMTIDIG som det felles inn i midjen, slik:
Strikk 2 (3) 3 (4) 4 cm glattstrikk.
*
Neste omg (omgang med felling): 1 r, 2 r sm, strikk
rett, til 3 m før markøren, o-innt, 2 r, 2 r sm, strikk rett
til 3 m før markøren, o-innt, 1 r.
Strikk 4 (4) 5 (5) 5 cm glattstrikk videre opp.
*
Gjenta fra * til * ytterligere 2 ganger = 200 (220) 236
(256) 276 masker.
*
Neste omg (omgang med økning): 1 r, 1 økn, strikk
rett til 1 m før markøren, 1 økn, 2 r, 1 økn, strikk rett
til 1 m før markøren, 1 økn, 1 r.
Strikk 4 (4) 5 (5) 5 cm glattstrikk.
*
Gjenta fra * til * 1 gang, gjenta omgangen med øking
ytterligere 1 gang = 212 (232) 248 (268) 288 masker.
Fortsett videre opp til arbeidet måler 32 (33) 34 (35)
35 cm.
Nå deles arbeidet til for- og bakstykke, og hver del
strikkes ferdig hver for seg, slik:
Neste omg: Fell av de første 6 (7) 8 (8) 9 m på
omgangen, strikk r til det gjenstår 6 (7) 8 (8) 9 m før
markøren, fell av de neste 12 (14) 16 (16) 18 m, strikk
r til det gjenstår 6 (7) 8 (8) 9 m, fell av disse m, og klipp
av garnet.
La de sist strikkede maskene hvile på en maskeholder
og fortsett med å strikke frem og tilbake på de 94 (102)
108 (118) 126 maskene på forstykket.
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FORSTYKKE
Start med garnet på retten av arbeidet, og fell av 3 m
i starten av de neste 2 pinnene, deretter 2 m i starten av
de 2 påfølgende pinnene = 84 (92) 98 (108)
116 masker.
Neste p (retten): Strikk 2 r, o-innt, strikk rett til det
gjenstår 4 m, 2 r sm, 2 r.
Neste p: Strikk vrang pinnen ut.
Strikk de siste 2 pinnene i alt 4 (5) 6 (6) 7 ganger.
Det er nå 76 (82) 86 (96) 102 masker.
Fortsett videre opp til arbeidet måler 11 (12) 13 (14)
14 cm fra bunnen av ermehullet, avslutt med en pinne
fra vrangen.
Hals
Neste p (retten): Strikk 31 (33) 35 (39) 41 r, fell av
de neste 14 (16) 16 (18) 20 m, strikk r pinnen ut.
Nå strikkes hver side av halsen ferdig hver for seg.
Høyre side
Neste p (vrangen): Strikk vrang pinnen ut.
Fell deretter av mot halsen på hver pinne fra retten
4 (4) 4 (6) 6 m 1 gang, 3 (3) 3 (3) 3 m 1 gang, 2 (2) 2
(2) 2 m 1 gang og 1 (1) 1 (1) 1 m 2 ganger.
Fortsett videre opp til ermehullet måler 21 (22) 23
(24) 24 cm fra bunnen av ermehullet, avslutt med en
pinne fra vrangen.
Klipp av garnet og la de resterende 20 (22) 24 (26) 28
maskene hvile på en maskeholder.
Venstre side
Start med garnet på vrangen av arbeidet og strikk ferdig
som høyre side, med fell av mot halsen på hver pinne fra
vrangen.
BAKSTYKKE
Sett maskene til bakstykke tilbake på pinnen, start med
garnet på retten av arbeidet, og fell av til ermehull på
samme måte som på forstykket.
Fortsett videre opp til 6 pinner før skulderhøyden på
forstykket, avslutt med en pinne fra vrangen.
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Neste p (retten): Strikk 28 (30) 32 (35) 37 r, fell av
de neste 20 (22) 22 (26) 28 m, strikk r pinnen ut.
Nå strikkes skuldrene ferdige hver for seg.
Venstre skulder
Neste p (vrangen): Strikk vrang pinnen ut.
Fell deretter av 4 m mot halsen på hver pinne fra retten
1 gang, og 4 (4) 4 (5) 5 m 1 gang = 20 (22) 24 (26)
28 masker.
Strikk skulderen sammen med forstykkets skulder,
slik:
Flytt skuldermaskene til venstre forstykket over på en
hjelpepinne, legg bakstykkets venstre skulder sammen
med forstykkets skulder, rette mot rette, og hold begge
pinnene parallelt sammen i venstre hånd. *Stikk høyre
pinne inn i første maske fra forstykket og første maske
fra bakstykket og strikk dem rett sammen*, gjenta fra *
til * 1 gang, trekk den først strikkede masken på høyre
pinne over den andre masken, som ved vanlig avfelling**, gjenta fra * til **, til alle maskene er felt av.
Klipp av garnet.
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Høyre skulder
Start med garnet på vrangen av arbeidet og fell deretter
av på hver pinne fra vrangen som på venstre side.
Strikk skulderen sammen med forstykkets skulder som
på venstre side.
HALSKANT
Start midt bak og strikk opp, med pinne 3 mm og farge,
C 126 (128) 128 (134) 134 masker langs retten av
halsåpningen.
Sett sammen omgangen og strikk 1 omgang vrang.
Klipp av garnet og bytt til farge B.
Strikk 3 cm vridd ribb (1 dr r, 1 vr).
Fell av med italiensk avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger så
lang som omkretsen på vrangborden.
Tred en stoppenål på garnenden.
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra baksiden og ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på
baksiden.
4. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strikkes rett, og ta m av pinnen.
5. Stikk nålen inn på forsiden, fra høyre mot venstre, i
den 2. maskes fremste maskeledd, trekk garnet igjennom.
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strikkes vr, og ta m av pinnen.
Gjenta 2. – 6. pkt. til det er 1 (vrang)maske igjen på
venstre p.
Avslutning:
7. Stikk nålen inn på forsiden, fra høyre mot venstre, i
den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6.
Alle masker er nå sydd av. Fest enden godt.

1. omg: Strikk 3 r, *1 vr, 1 dr r*, gjenta fra * til ** til
1 m før markøren, 1 vr, 2 r.
2. omg: Strikk 3 r, strikk 2 dr r sm, strikk ribb som
maskene viser, til 2 m før markøren, o-innt, 2 r.
Gjenta 1. og 2. omgang, til vrangborden måler 3 cm,
strikk fellingene så de passer inn i ribben.
Fell av av med italiensk avfelling, som på halskanten.
Strikk det andre erme på samme måte.
MONTERING
Fest alle trådene.
Vask toppen ifølge anvisningene på banderolene og la
den tørke liggende på et håndkle.

ERMEKANT
Start midt i ermehullet og strikk opp, med pinne 3 mm
og farge B, 141 (149) 157 (165) 165 masker langs
retten av ermehullet, SAMTIDIG setter du inn en
markør etter de 3 første maskene og før de 3 siste
maskene på omgangen.
Sett sammen omgangen.
De midterste 6 maskene i bunnen er nå markert, disse
maskene strikkes rett på alle omgangene.
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